
Junák - český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s., Oldskauti 

Závod tábornické zdatnosti  2019 

Propozice 

 

1. ÚČAST: 

1.1 Soutěží trojice ve věkových kategoriích: 

Vlčata a světlušky V,S 6-11 let 2013-2008, 

Skauti a skauti S,S 12-15 let 2007-2004. 

1.2 Dále mohou soutěžit dvojice ve věku: 

Roveři, Rangers R 16-99 let 2003-1920. 

O zařazení hlídky do kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka (rozhoduje ročník narození). 

2. Termín a místo konání 

DATUM: sobota 21. 9. 2019. 

MÍSTO: Kaprálův mlýn (http://www.kapraluvmlyn.cz/). 

DOPRAVA: autobusem na zastávku Ochoz u Brna, Říčky, rozc. nebo Líšeň, hřbitov a dále pěšky.  

ČASOVÝ ROZPIS: 

8:30-9:00 registrace hlídek V,S a S,S, 

9:10 nástup, pokyny k závodu, 

9:45 start první hlídky, konec registrace hlídek R, 

9:45-14:30 závod kategorií V,S a S,S, 

10:00-14:30 závod kategorie R, 

14:30-15:15 vyhodnocení závodu, 

15:15 závěrečný nástup, vyhlášení výsledků, 

15:15-16:00 časová rezerva. 

3. TRAŤ: 

Vlčata a světlušky 4-5 km, 

Ostatní 5-7 km. 

4. HODNOCENÍ: 

Trať se musí absolvovat do určitého časového limitu, který bude upřesněn při zahájení závodu. 

O vítězi rozhodne součet pořadí umístění v jednotlivých disciplínách (1-9). Disciplína Chování (10) je 

pomocná pro případ shodného součtu pořadí v ostatních disciplínách. Dalším rozhodujícím kritériem 

je čas na trati. 

  

http://www.kapraluvmlyn.cz/


5. OBECNÉ INFORMACE: 

5.1 Průkaz hlídky:  

Hlídka obdrží těsně před startem. Za ztrátu průkazu či neabsolvování kontroly je hlídka 

diskvalifikována. 

5.2 Vybavení hlídek:  

Psací potřeby, pomůcky pro orientaci, pomůcky pro signalizaci. Mobilní telefony a jiné elektronické 

pomůcky pro orientaci ani signalizaci nejsou povoleny. 

5.3 Při nástupu k zahájení závodu a vyhlášení výsledků nastupuje hlídka v krojích. Soutěžit může 

hlídka ve sportovním úboru dle vlastního uvážení. Činovníci se účastní ve skautských krojích. 

6. DISCIPLÍNY: 

1. Orientace (O), 

2. Granát (G), 

3. Zdravověda (Z), 

4. Signalizace (S) – nedělají Vlčata a světlušky, 

5. Uzlování (U), 

6. Kimovka (K), 

7. Příroda (P), 

8. Lana (L), 

9. Čas na trati (C), 

10. Chování (V). 

7. POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN7. 

7.1 Orientace 

Vlčata: 

Mají trať vyznačenou fáborky. V cíli každé vlče samo určí světovou stranu pomocí busoly. 

Odchylka do 10° => 0 tr. minut, odchylka 10°-30° => 1 tr. minuta, odchylka 30°-50° => 2 tr. minuty, 

odchylka větší jak 50° => 3 tr. minuty. O pořadí rozhodne součet tr. minut. 

Ostatní: 

Během přesunu po trati (hlídka má kontroly zakreslené na mapě) tvoří hlídka pochodovou osu (náčrt 

pochodové osy, popis cesty, časové údaje). Odevzdat do 15' po příchodu do cíle. O pořadí rozhodne 

správnost topografického znázornění a grafická úprava. Mapy obdrží hlídka na startu. 

7.2 Hod granátem/tenisákem 

Každý z družstva má 3 hody. Cíl je ve tvaru čtverce 2 × 2 m. Vzdálenost místa odhozu je měřena od 

středu cílového čtverce. 

Cíl je vzdálený: V,S – 8 metrů, tenisák, S,S – 12 metrů, granát, R – 15 metrů, granát. 

Za minutí cíle 1 tr. minuta. O pořadí rozhodne součet tr. minut.  



 

7.3 Zdravověda: 

Družstvo ošetří poranění. Druh zranění bude losován, stejně tak zraněný. Zraněný nemůže radit. 

Výběr možných poranění: 

V,S: odřenina, řezná rána, popálenina 1. stupně, šátkový závěs ruky. 

S,S: podvrknutý kotník (šátkem), obvaz prstu, šátkový závěs ruky. 

R: vše z předchozí kategorie, obvaz kolena (obinadlem), zlomenina klíční kosti. 

Rozhodčí udělí za kvalitu a průběh ošetření 0-5 trestných bodů. O pořadí rozhodne počet trestných 

bodů. (Obvazový materiál bude na kontrole.) 

7.4 Signalizace: 

Los určí vysílajícího, který předá zprávu o 25 znacích (písmena a číslice) na vzdálenost cca 50 m. 

Nesmí být použit hlas. Za chybu 1. tr. minuta. Čas se počítá od obdržení zprávy od rozhodčího do 

odevzdání přijaté zprávy napsané na papíru zpět rozhodčímu. V případě potřeby bude k dispozici 

tabulka Morseovy abecedy. O pořadí rozhodne čas + tr. min. 

7.5 Uzlování: 

V,S: formou štafety, každý si vylosuje 1 z následujících uzlů: 1. lodní, 2. ambulák, 3. dračí. 

S,S: formou štafety, uzly se losují z následujících skupin: 1. lodní, ambulanční, 2. škotový, dračí, 

3. rybářský. Štafeta se váže v pořadí: lodní, škotový, ambulanční, rybářský, dračí. 

R: formou štafety, uzly se losují z následujících skupin: 1. lodní, ambulanční, dračí, 2. rybářský, 

škotový. Štafeta se váže v pořadí: lodní, škotový, ambulanční, rybářský, dračí. 

Za rozvázaný, neuvázaný, špatný nebo špatně dotažený uzel je 1 tr. min. O pořadí rozhodne čas + tr. 

min. 

7.6 Kimovka:  

Na krátkém úseku trasy (do 25 metrů) je: pro V,S 10 předmětů, pro ostatní 15 předmětů, které 

příroda nevytvořila. Vzdálenost od cesty do 3 m. Čas na projití úseku je 5', na zapsání 4'. Za chybu 

1 tr. m., za překročení limitu 1 tr. m. za každou načatou minutu. O pořadí rozhodne součet trestných 

minut. 

7.7 Příroda: 

Hlídka plní kontrolu společně. Do 5 min má určit: 

V,S 6 stromů, 

Ostatní 6 stromů a 6 rostlin. 

Za nepoznanou rostlinu/strom 1 tr. min. O pořadí rozhodne součet tr. min.  

Možné stromy: smrk, borovice, jedle, modřín, dub, buk, habr, lípa, líska, olše, javor, bříza, jírovec, 

topol, vrba. 

Možné rostliny: jahodník, vratič, vlaštovičník, jitrocel, kopytník, jetel, kopřiva, svízel, ostružiník, 

smetanka, třezalka, maliník, lopuch, rmen, heřmánek. 

  



7.8 Lana: 

V,S mají překonat vodorovné lano dlouhé 3 metry a teamovou překážku nízkých lanových aktivit. 

Ostatní kategorie mají překonat vodorovné lano dlouhé 4 metry a svislé lano 4 metry dlouhé.  

Za pád nebo dotek země 1 tr. min. Za nedokončení libovolné překážky 10 tr. min. O pořadí rozhodne 

součet trestných min, v rámci stejných součtů čas překonání lan.  

7.9 Čas na trati: 

Měří se čas od startu do doběhnutí do cíle. Na kontrole se měří případný čekací čas od nahlášení 

příchodu hlídky po zahájení plnění kontroly. Čekací čas se na každé kontrole zaokrouhluje na 

půlminuty. Rozhodne celkový čas snížený o čekací časy. 

Tato disciplína je případné druhé pomocné hodnocení pro stanovení celkového pořadí. 

7.10 Chování hlídky: 

Hlídka obdrží na každé kontrole 0-3 záporné body za nesehranost, nekázeň, hlášení atd. O pořadí 

rozhodne součet bodů.  

Toto je pomocné hodnocení. V případě stejného součtu pořadí v ostatních disciplínách rozhodne 

pořadí v této disciplíně. 

8. PŘIHLÁŠKY: 

Do 14. 9. 2019 na email oldskauti@dvojkabrno.cz. 

Dotazy: na email oldskauti@dvojkabrno.cz. 

Poznámka: Nepřihlášení závodníci do termínu budou připuštěni k závodu pouze při dostatečné 

kapacitě. 

 

Martin Veškrna – Veša Martin Dojiva – Kuňka 
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